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Geachte raad,

Op 4 april jI. hebben wij met elkaar gesproken over de bestuurlijke
toekomst van uw gemeente in relatie tot de processen die spelen bij
andere gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Op 1 9 maart en 2
april jI. spraken wij met respectievelijk de gemeenteraden van
Waterland en Landsmeer. Deze gesprekken waren enerzijds bedoeld als
kennismaking met de nieuwe Commissaris van de Koning, de heer Van
Dijk en anderzijds om de balans op te maken naar aanleiding van de
afspraken die wij met de colleges en gemeenteraden hebben gemaakt
tijdens de bijeenkomsten in het Intell Hotel in Zaandam op 23 en 30
mei 201 8. Het doel van deze afspraken was, onder meer, om de
gemeenten Landsmeer en Waterland voor de zomer van 201 9 een
onomkeerbaar besluit te laten nemen over de vorm en partner(s) om
hun lokale bestuurskracht, en die van de regio, te versterken.

Weergave van ons gesprek
Tijdens ons gesprek op 4 april jI. heeft u uw ervaringen met de recente
fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam gedeeld. De fracties gaven aan
dat de fusie goed is verlopen, maar dat de implementatie ervan veel tijd
heeft gevraagd van de organisatie. Het gebied van Zeevang en Edam-
Volendam sluit goed op elkaar aan, en ook de culturen komen overeen.
U bent, en dat is terecht, trots op de nieuwe gemeente.
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Vervolgens hebben we met elkaar gesproken over de ontwikkelingen in
de regio. Op de vraag van de Commissaris van de Koning de heer Van
Dijk of u open zou staan om als grote, groene buur de gemeenten
Landsmeer en Waterland te helpen met het versterken van de
bestuurskracht als zij daarom vragen, reageerde u positief kritisch. U
heeft een luisterend oor voor buurgemeenten en als er een verzoek
komt, zult u dat op zijn merites beoordelen.
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U heeft in uw uitgangspunten over regionale samenwerking aangegeven
dat u niet openstaat voor ambtelijke fusie, wel voor bovenlokale,
regionale en bovenregionale samenwerking en onder voorwaarden een
bestuurlijke fusie op termijn wilt overwegen. U benadrukte in ons
gesprek dat het daarbij van groot belang is dat uw inwoners zich
hierover kunnen uitspreken en u zeker geen haast heeft met een
eventuele nieuwe bestuurlijke fusie. Wij hebben daar uiteraard begrip
voor, en vinden het positief dat u oog wilt hebben voor uw
buurgemeenten, zonder de belangen van uw eigen inwoners uit het oog
te verliezen. Sterker nog, zoals wij ook in het gesprek aangaven,
denken wij dat het in het belang is van uw inwoners om juist nu al,
gezien de ontwikkelingen in uw omgeving, op strategisch niveau na te
denken over de toekomst van de gemeente Edam-Volendam, zodat deze
gemeente een krachtige gemeente kan blijven.

Weergave gesprek gemeenteraad Waterland
Op 19 maartji. spraken wij met de gemeenteraad van Waterland. Wij
zijn door de raad geïnformeerd over het proces dat de gemeente in drie
fases doorloopt. Fases 1 en 2 zijn afgerond en hebben geleid tot drie
zogenaamde Argumentenkaarten voor de scenario’s zelfstandig blijven,
ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie. Tevens heeft de gemeente
Waterland de standpunten van de omliggende gemeenten Edam
Volendam, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Amsterdam, Oostzaan,
Wormerland en Zaanstad opgehaald in bestuurlijke gesprekken en
schriftelijke zienswijzen. De komende tijd vindt participatie met
inwoners plaats. Het college is van plan om in juli/augustus een
concept-standpunt in te nemen over de bestuurlijke toekomst. De raad
sprak uit voor eind van dit jaar een besluit te zullen nemen.

De fracties gaven unaniem aan het proces, onder leiding van wethouder
Van Nieuwkerk, van harte te steunen en de uitkomst met vertrouwen
tegemoet te zien. Wij vinden het positief om te vernemen dat er
overeenstemming is over het proces en dat de raad tot nu toe unanieme
besluiten daaromtrent heeft genomen. In het gesprek hoorden wij,
zowel tussen de fracties als binnen enkele fracties, nu nog verdeeldheid
en/of twijfels over het gewenste scenario. Wij zijn echter wel positief
gestemd en gaan er van uit dat dit gedragen proces gaat leiden tot een
besluit van de gemeenteraad voor eind van dit jaar. Er is afgesproken
dat de gemeente Waterland de provincie, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, op de hoogte houdt van de vorderingen. De Commissaris
van de Koning heeft aangegeven eind van dit jaar weer met de raad in
gesprek te zullen gaan over het besluit dat dan genomen is.
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Weergave gesprek gemeenteraad Landsmeer
Op 2 april ji. spraken wij met de gemeenteraad van Landsmeer. In 201 8
heeft de gemeenteraad een raadsprogramma opgesteld waarin staat dat
de raad ernaar streeft om eind 201 8 een besluit te nemen over een
bestuurlijke fusie. Het college is daarop half november 201 8 met een
voorstel gekomen voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en
Waterland. De raad gaf aan dat er vervolgens voor is gekozen om eerst
een participatief/informatief traject met inwoners te organiseren,
alvorens een besluit te nemen. Momenteel wordt de opbrengst van het
traject met inwoners geanalyseerd.

Het werd ons in het gesprek duidelijk dat de fracties uiteenlopende
standpunten hebben, zowel over het (tot nu toe doorlopen) proces, als
over de inhoud. Wel zijn alle fracties van mening dat niets doen geen
optie is. Een aantal fracties gaf aan te opteren voor een bestuurlijke
fusie. Daarbij wordt vooral gekeken naar groen landelijke gemeenten.
Uiteindelijk werd over het proces duidelijk dat de raad op 11 april in
een beeld- en oordeelsvormende sessie in het openbaar bespreekt wat
het participatie proces met de inwoners heeft opgeleverd.
Hoogstwaarschijnlijk wordt in de raad van mei een besluit genomen.

Wij hebben in het gesprek wederom benadrukt dat het van groot belang
is om na al die jaren van onderzoek, gesprekken en verkenningen, een
besluit te gaan nemen, en hebben als advies meegegeven dat het goed
zou zijn om bij het nemen van dit besluit uit te gaan van de
kernwaarden die voor de inwoners van Landsmeer van belang zijn. De
Commissaris van de Koning heeft aangegeven dat er een afspraak
ingepland kan worden voor een overleg in juni met de fractievoorzitters
over de bestuurlijke toekomst en de invulling van de vacature voor het
burgemeestersambt in Landsmeer.

Tot slot
Allereerst willen wij u danken voor uw tijd en het open gesprek. Zoals
wij ook in de gesprekken met de drie gemeenteraden hebben
aangegeven, legt het nieuwe landelijke beleidskader gemeentelijke
herindeling, dat de ministerraad op 22 maartji. heeft vastgesteld, meer
verantwoordelijkheid neer bij gemeenten zelf. Dat laat onverlet dat de
provincie de kwaliteit van het lokaal bestuur dient te bewaken. Wij
blijven de ontwikkelingen in de regio Zaanstreek-Waterland daarom
nauwgezet volgen, en gaan ervan uit dat de gemeenten in de regio
Zaanstreek-Waterland hun bestuurskracht bekijken in samenhang met
de regio waarvan zij deel uitmaken. Bestuurskrachtig lokaal en
regionaal openbaar bestuur stelt gemeenten immers in staat de
maatschappelijke opgaven aan te pakken.
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Als blijkt dat de raadsbesluiten over vorm, partner(s) en tijdpad niet te
verenigen zijn met elkaar, en/of er ontstaat restproblematiek (daarmee
wordt bedoeld het overblijven van een gemeente met
bestuurskrachtproblemen), dan zal de provincie opnieuw het gesprek
aangaan met alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. De
provincie zal vervolgens ook spreken met de minister van BZK om dit
vraagstuk aan te kaarten en te bezien welke oplossingen de minister wil
onderzoeken en wat volgens de minister de rol van de provincie daarbij
zou kunnen zijn. Dit is geheel in lijn met het nieuwe landelijke
beleidskader herindeling, waarin staat dat het wenselijk is dat de
minister van BZK, met het oog op een gedragen proces, tijdig wordt
geïnformeerd door de provincie.

Een gelijkluidende brief wordt verstuurd aan de gemeenteraden van
Landsmeer en Waterland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

f\vinciesecretaris

.M. Bcrgkamp A.Th.H. van Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

Kopie aan
Colleges van B&W van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer,
Waterland, Beemster, Oostzaan, Purmerend, Wormerland en Zaanstad
en Provinciale Staten van Noord-Holland

voorzitter


